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Anti Corona Competitie  Nr. 43 zaterdag 27 juni ’20 

 
 

Wie zei daar ‘Alert’? 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 Mail je naam en de letter van je antwoord naar de competitieleider van je 

club, óf naar de docent van je cursus als die een stand bijhoudt.  
En/óf houdt je ontwikkeling zelf bij met de Excel-spreadsheet, compleet met 

promotie en degradatie. Die kun je van mijn NAS-schijf plukken, uit de map 
‘De Exel-bestanden van Ingeborg Slikker’. De link naar die schijf staat in het 

roze kader. 
 

 Overmorgen ontvang je van mij het juiste antwoord met het nieuwe 
vraagstuk. Als je liever meteen na jouw keus de juiste aanpak leest, wacht 

dan even twee dagen. 
 

 Deze 2-dagelijkse competitie vervangt de wekelijkse Bridge Training. Zodra 

we elkaar weer mogen aanraken, stopt deze Anti Coronacompetitie en gaan 
we over tot de gewone Trainingsorde van de week.  

 
 Het doel van deze vraagstukverzending moge duidelijk zijn: in dit 

coronatijdperk het nuttige met het aangename zoveel mogelijk verenigen. 
 

 

Met de link http://gofile.me/325e7/ByyTsPSWJ bereik je: 

 De Excel-bestanden van Ingeborg Slikker: 

- één voor het bijhouden van de stand als verschillende spelers met 
elkaar de vraagstukken in competitievorm willen spelen; 

- één voor spelers die hun eigen resultaat bijhouden. 
 Competitievormen, waaronder StepBridge met Ranking 

 Corona Creativiteit (zoektocht naar mogelijkheden) 
 Alle verschenen ACC-vraagstukken 

 Politiek, NBB, Bridge- en Boekenshop en links 
 StepBridge voor clubs: HANDLEIDING voor Spelers en WL 

http://gofile.me/325e7/ByyTsPSWJ
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Het antwoord op de vorige vraag (ACC 42) 

 

Na wests 3-opening ben jij leider in 4. 

 

 A 4 3 2 

 H V 2 

 A 3 2 

 H 3 2 

 H V B 10 9 8 7     - 

 3       6 5 4 

 10 9      H V B 8 7 6     

 V 6 5      10 9 8 7 

 6 5     

 A B 10 9 8 7   

 5 4 

 A B 4 

 
West start met H en zal zolang hij aan slag blijft met schoppen doorgaan. 

Wat laat je dummy bijspelen? 
a. Ik laat dummy 3 x een lage schoppen bijspelen                   = 10 punten 

b. Ik laat dummy 2 x een lage schoppen bijspelen                   =  1 punt 

c. Ik laat dummy 1 x een lage schoppen bijspelen                   =  2 punten 
d. Ik laat dummy niet duiken, hij moet onmiddellijk A leggen =  3 punten 

 
Uit de bieding weet je dat west vrijwel zeker een 7-kaart schoppen heeft en 

oost dus een renonce. Verspil je aas niet: daar kun je later een ruitentje in de 
hand op weggooien.  

Durf dus driemaal te duiken (speelwijze a). Als oost dat leuk vindt, staat het 

hem uiteraard vrij om te troeven . 

 

Troef de derde schoppenslag in zuid, trek de troeven, waarbij je ervoor zorgt 
in de dummy te eindigen. Gooi daarna op A een ruiten weg. Daarmee sluit 

je een ruitenverliezer uit. Géén klaveren, want wellicht zit de snit goed! 

 
Vervolgens incasseer je H. Nu kun je veilig de snit nemen op V voor een 

overslag. Helaas zit die er dit keer niet in, maar goed geprobeerd! 
 

Als je meteen A legt (antwoord d), heb je een heel klein kansje dat je met 

de schrik vrijkomt, namelijk als west een 6-kaart schoppen blijkt te hebben. 

Echter, in het algemeen is een preëmptieve opening op 3-niveau in een hoge 
kleur gebaseerd op een 7-kaart. 

In een lage kleur niet altijd, omdat voor een zeskaart geen preëmpt op  
2-niveau mogelijk is. Daarom spreken veel paren af dat een 3- of 3-

opening ook op een goede zeskaart gedaan kan worden.  
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De nieuwe vraag (ACC 43) 

 

Bieding 1 

 

Bieding 2 

 

Bieding 3 

 

Bieding 4 

Noord Zuid Noord Zuid Noord Zuid Noord Zuid 

1SA 2 1SA 2 1SA 2 1SA 2 

2 2SA 2 3 2 2 2 3 

??   ??   ??   ??  

 
Jouw Noordhand: 

 8 7 

 A 6 5 

 H V 9 8 

 A V 5 4 

 

Welke stelling klopt? 
a. Vier biedingen eindigen in een manchecontract. 

b. Drie biedingen eindigen in een manchecontract. 
c. Twee biedingen eindigen in een manchecontract. 

d. De vier biedingen eindigen in vier verschillende contracten.   
 

 

Houd je je eigen competitie bij met het Excel-spreadsheet? Schrijf dan 

nu de letter op die voor jouw keus staat. Over twee dagen lees je 
hoeveel punten je mag invoeren in je Excel-overzicht. 

 

 
Omdat dit vraagstuk alleen maar gaat over het omgaan met Stayman en 

Transfers, slaan we vandaag het overpeinzen over. 
 

 


